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В УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ 
ПОШИРЕНА ЗЛОЧИННІСТЬ 

Київ. — Тут у четвер, 3-
го листопада, відбулася нара-
да з питань суспіл ьного захис-
ту військовослужбовців. 

Міністер оборони України 
Валерій Шмаров у своєму 
виступі зауважив, що число 
порушень в армії, порівняно з 
минулим роком, зросло на 47 
відсотків. Минулого року 
було порушено 147 карних 
справ, а цього року — 215. За 
словами Шмарова, в армії 

„процвітає корупція і розкра-
дання". На думку міністра, 
моральнопсихологічний стан 
в армії дуже знизився тому, 
що 72,000 вояків не мають 
житла. Наступного рояў Мі-
ністерство Оборони плянуе 
забезпечити житлом 20,000 
вояків. А щодо програми ви-
всдення армії' з кризи, Шма-
ров сказав, що її в нього нс-
має, але є послідовний плян, 
який цьому сприятиме. 

Страйкують шахтарі Криворіжжя 
Кривий Ріг (УНІАР). — 

Тут 13-ий день триває страйк 
та проходять демонстрації 
шахтарів, які протестують 
проти важких умовин праці. 
Зустріч з міністром промис-
ловости Анатолієм Голубче-
ком, яка відбулася 28-29-го 
жовтня не вирішила. 

Протягом останніх трьох 
днів шахтарі пікетували шах-
ту „Гвардійська". Не обій-
шлося і без зіткнення з мілі-
цією. Шахтарі вимагають уз-
гіднити заробітну платню з 

цінами на споживчому рнн-
ку, зняти обмеження з пен-
сій, запровадити ефективний 
механізм індексації заробіт-
ків і пенсій, затвердити 10-
відсоткове оподаткування 
для всіх шахт Кривбасу, ух-
ласти тарифні угоди на 199^ 
рік між гірничими об'єднан-
нями та Міністерством Про-
мисловости України. 

Свої вимоги страйкарі 
надіслали до Кабінету Мі-
ністрів і Верховної Ради Ук-
раїни. 

Учителі звернулися 
до Президента Л. Кучми 

Київ (P. P.). — У п'ятни-
цю. 4-го листопада, газета 
„Нсзавісімость" надрукувала 
звернення Творчої Спілки 
Вчителів України до Прези-
дента Леоніда Кучми. 

За дорученням педагогіч-
них громадських організацій і 
вчительських конференцій, 
автори івсрн-кЛї ґШтттуН̀ПЛТе" 
буде в кас своєї держави і пе-
ретворнмось ми в нікчемну і 
небезпечну для інших народів 
націю, якщо не зўлинемо про 
цес нищення освіти... Кого 
може виховати напівзодягне-
ний і голодний вчитель, для 
якого уже не соромно і неамо-
рально проклинати свою дер-
жаву і зневажати своїх провід-
киків, забрати продукти з ди-
тячої гуманітарної допомоги і 

продати атѓестат. Слава Богу, 
життя штовхнуло на це покн-
що тільки одиниці, але готові 
до такого вже багато хто". 

Учителі пишуть, щоб 
Президент не вірив тим. хто 
його запевняє, що в Україні 
чудова система освіти. Сьо 
годні тисячі учителів залЯша-
ють школу, щоб якось заро-ї 
бити в іншому місці і вряту-
вати власних дітей від голо-
ду. Учителі везуть сало до 
Москви, торгують на ярмар-
ках, продають каву в бюрах 
своїх колишніх учнів. 

Повіривши Президентові, 
сказано у зверненні, вчителі 
продовжують працювати, але 
вони хочуть, щоб і керівники 
не забували про тих, хто нав-
чив їх читати і писати. 

Розпочала працю Рада регіонів 
Київ (P. P.). — Тут у се- регіонів увійшли голови об-

реду, 2-го листопада відбу- ласних рад. представники ке-
лося перше засідання Ради ре- рівництва Автономної Респуб-
ґіонів. на якому головував ліки Крим та представники 
Президент України Леонід Київської і Севастопольської 
Кучма. Міських Рад. 

Як уже інформовано. Учасники засідання обго 
Рада регіонів створена з ініці-
ятиви Президента з метою 
узгодження дії між централь-
ною владою і місцевими ра-
дами під час проведення еко-
номічних реформ. До Ради 

ворили шляхи взаємних кон-
сульгацій та узгоджених дій, 
розглянули проекти законів 
про місцеві ради, лібералізацію 
цін, суспільний захист насе-
лення та інші важливі питання. 

Президент України призначив стипендії 
Київ (P. P.). — Як повідо-

мила газета „Голос України" 
4-го листопада, постановою 
Кабінету Міністрів затвер-
джено положення про по-
рядок призначення стипендій 
Президента України студен-
там вищих навчальних закла-
дів і аспірантам. Стипендії 
Президента призначається 
тим, хто досяг найкращих ус -
піхів у навчанні та в науковій 
праці. Кандидатів висуває 

рада науковців двічі на рік, 
згідно з успіхами на черговій 
сесії. Для аспірантів — один 
раз нарік за наказом керівяи-
ка міністерства чи установи, 
де працює науковець. 

Студентські, стипендії 
сягатимуть від 765,000 до 
900,000 карбованців на місяць. 
Аспіранти сѓтримуватимуть два 
мільйони карбованців на 
місяць. Постанова про це діє 
від 1-го вересня цього року. 

Сі-Бі-Сі висвітлить 
фільм Ю. Л угового 

Торонто.- Як повідомила ннкн Сі-Бі-Сі казали, що ме-
УкраїнськоКанадська Асоці- режа не мас в пляні вясвітлю 
яци Громадських Прав, доку- вати цей фільм, 
ментальний фільм Юрія Лу- Голова УкраїнськоКанад-
гового про перший ішоональ- ської Асседяції Громадських 
ний табір інтернованих в Ќа- Прав Джан Григорович з ра-
каді „Воля мала ційў-, таки дістю привітав нове рішення 
буде показаний ќа канадсько Сі-Бі-Сі, бо на його думку те-
му крайовому телебаченні Сі-
Бі-Сі, як також і на програмі 
„Сі-Бі-Сі Світ новин". Про податків 
зміну думки телевізійної МЃ- такі фільми на своїх перед-
рсжі Сі-Бі-Сі у справі висвіт- ачах. „Висвітлення цього 
лення згаданого фільму пові- фільму допомсов нашій орга-
домив канадську Палату Гро нізації довести до відома 
мед в Оттаві президент зѓа- мільйонів канадських гро-
даної телевізійної мережі Ан-
тояі Манера у вівторок, 1-го 
листопада. До того часу реч-

УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ 
ВІДВІДАЛА ТУРКМЕНИСТАН 

Київ (P. P.). — У п'ятий- рем'ср-мітстром Володнми-
цю, 4-го листопада, Прези- ром Плітіним, вилетіла до 
дент Украінн Леонід Кучма, на Гвінеї, де у її столиці Комаќрі 
чолі української делегації, відбулася зустріч з міністром 
вилетів до Ту рк меюстаму. До 
делегації увійшли: міністер 
закордонних справ Генќадій 
Удовенко; вщепрем'єр-мініс-
тер Ігор Мітюков; секретар 
Ради національної безпеки при 
Президенті, радних Президен-
та з питань національної без-
пеки Володимир Горбулін; 
міністер промисловости Ана-
толій Голубченко; міністер 
зовн ішньоекономічних 
зв'язків Сергій Осика; мініс-
тер машинобудування, вій-
ськово-промнслового ком-
плексу та конверсії Віктор 
Петров; міністер економіки 
Роман Шпек; голова Держав-
ного комітету нафти і газу 
Михайло Коваленко; голова 
Державного комітету ресур-
сів Леонід Корніснко та інші 
офіційні особи. 

Як повідомляє агентство 
„Укрінформ", напередодні 
поїздки Президента Украї'ни 

закордонних справ цієї афрн-
канської крадій Козо Сумані-
гі. Сторони погодилися, ЩО 
природні багатства Ґвіяеїі на-
уково-техиічннй потенціал 
України є добрим підґрунтям 
для співпраці у різних нал-
рямхах. Підписано низку вза-
ємовигідннх угод. 

У Кабінеті Міністрів Ук-
раїни підписано низку важли-
внх угод з Молдовою про тор-
гівлю та співпрацю на 1995 
рік. З українського боку д о 
ќўмети підписав вщепрем'-
ср-міністер Валерій Шмаров, 
з молдавського — заступник 
прем'єр-міністер Молдови 
Валентин Кунєв. Останній 

що в 
рокиїм 
Україна. 

ВЎкраїну прибуладеле-
гація Комітету закордонних 

до Туркменістаиу, президент справ британського пар-
ЗСА Билл Клінтон у телефо лямнту для переговорів з пн-
нічній розмові попросив пре- тань міжнародної політики та 
зидента Туркменістаиу Су- безпеки. У складі делегації— 
пермурата Ніязова перенести дев'ять осіб і ЇЇ очолив член 
виплату Україною боргу за ґаз британського парляменту 
на кінець 199S року. Прези- Дейвід Гавел. Передбачасться 
дент ЗСА підкреслив, що з зустріч з міністрами та депу-
снльною економікою Україна татами Верховної Ради Ўкраї-
стане надійним партнером ни, а також з українськими 
Туркменістану і відкриє ши- науковцями. Обговорювати-
рокий ринок для туркмен- муть українсько-бритаські 
ських товарів. війѓ-—в зв'язки та проблеми 

Інша урядова делегація неросповсюдження ядерної І 

Ш чалН хворобу, з'явилися хво 
Успіхи української Вюлетти 

Київ(Р. P.). — Якшфор- Цього року Оксана здобу-
мус газета „Кієвскіє Вєдомос- ла перемогу у престижевому 
ті" з 4-го листопада, молода конкурсі „Опералія 94", про 
українська співачка Оксана веденого під егідою Плясідо 
Аркасва успішно дебютувала Домінѓо. Після цього конхур-
в опері Дж. Верді "Ля Траві-
ята" на сцені Віденського ек-
спериментального музичного 
театру. 

су вокалістів, українська епі-
вачка отримала запрошення 
виступити на оперних сценах 
Цюріху, Відня і Ню Йорќу. 

Відбулася виставка 
врятованої спадщини України 

Джерзі Ситі, Н. Дж (А. повернення незаконно вивезе -
Оленська-Петришин). — Під них українських мистецьких 

‚Врятовано для Уќ- експонатів є покищо в застої. 
Згідно з І. Дзюбою. Росія 
практично відмовляється від 
переговорів. Дещо краще виг-
лядає ситуація з Німеччиною 
і Польщею, з цими держава-
ми ідуть переговори. 

Ще одна проблема в тому, 
що багато цінностей в Україні 
знаходяться у приватних ко 
лекціях, де немає відповідних 
умовин для збереження екаю-
натів. Колектори також не зав-
жди пршнаюгься, що в них є 
цінності, бо бояться, що Уряд 

раїни" цього літа в Укра'їн-
ському Домі в Києві проходи-
ла виставка врятованої мис-
тецької спадщини України. На 
виставці була представлена 
тільки мала частина тих цін-
ностей, які вдалося сконфіс-
кувати на митницях за час іс-
нування української держави. 
Згідно із тоді ще Міністром 
Культури Іваном Дзюбою, „на 
привеликнй жаль, на митниці 
затримується менше, як про-
ходить" пограбованих скарбів 
України. 

Задум виставки вийшов 
саме із факту втрачених цін-
ностей на митницях. Міністер-
ство Культури України, у спів-
праці з працівниками мит-
ннць, влаштувало цю вистав-
ку, щоб показати маштабн 
втрати і звернути увагу гро 
мадськости і Уряду, що сяту-
ація справді критична і що по 

контролю на 

Виставка зробила сильне 
враження кількістю і якістю 
чдвШива ршсшяшііш Ь ррнЛ"и1 

років історії України. Вона 
включала іконопис, старовин-
ні книжки, нумізматику, де-
коратнвні та ужиткові речі 
тощо. У численному відќрит-
ті брали участь предст-внихи 
митниці, які, здавалося, з 
особливим захопленням роз-
повідали про свою працю та 
про майбутні посилення мето 
дів конфіскування незаконно 
вивожуваних цінностей. 
Ефективність виставки була 
зокрема підсилена усвідом-
ленням, що всі ітредставлені 

для України навіки. 
- Проблема цінностей Ук-
ревні також криіична тому, 

з Росією про 

ќїх 
Щоправда, в Музеї Тара-

са Шевченка була недавно та-
кож виставка ікон саме з при-
ватних колекцій. Організато 
рн виставки закупили ікони з 
відомих колекцій, щоб вряту-
вати їх для України. 

ЛЬВЮ. — Директор Цен-
тру Економічних Реформ Во-
лоднмир Лановий під час зус-
трічізпідприсмцямиобласти, 
а також з науковцями та мо-
лоддю, сказав, що у Львові 
планується сівормін облас-
ний відділ Центру Економіч-
ннх Реформ. На запитання 
коли буде зменшено податко 
аай тиск на підприсмців, Ла-
новий відповів, що „причина 
всіх застоїв у політиці''. Саме 
тому він став політиком, хоча 
за фахом — економіст. За 
словами В. Ланового, від на -
ступного року податок з дохо-
ДУ буде змінено 
прибутку. Крім 
ром буде введено появѓоќ на 
майно підприємств. Але сам 
він не схвалює такі нововве 

бо цей податок „стане 

ні виробничих фо 

ПОТІК нелегалів з Китаю зростає 
Ню Йорќ. — Американ-

ська преса в останні дні повер-
нулася до теми нелегальних 
.мігрантів. 

Рік тому на кораблі „ Ґол-
ден Венчур", що сів н 

Після випадку з „Ґолден 
Венчур" прибережна сторожа 
ЗСА почала перехоплювати 
кораблі з нелегалами, не да-
ючи їм можливости увійти в 
американські води. Протягом 

ну поблизу нюйоркського цього року перехоплено понад 
три сотні ки- 20 таких кораблів. Відтак кн-

тайців, які нелегально діста-
валнся до Амернхи.Десять з 
них скочили у воду і спробу-
вали допливти до берега, але 
всі втонули. 

Після того трагічного ін-
циденту американський Уряд 
мусів застосувати більш 
ефективні заходи проти неле-
гального проникнення китай-
ців у країну Однак проблема 
виявилася поважнішою, ніж 
передбачали чиновники зі 
Служби і м іѓ рації і кату ралі за-
ції. Достава втіќків з півден-
них китайських провінцій є 
дувќ добре спляяована і вмі-
ло організована. В 1993 році 
число ЗІ. риманих становило 
вже 2,300 осіб. Очевидно, не 
меншій кількості їх вдалося 
таки ступити на американську 
землю, цим самим автома 

тайців відкоквойвано у Мехі-
ко, а звідти депортовано на 
батьківщину. 

Організатори доставн не-
легалів беруть за кожного _па-
сажира" від 20.000 до 30.000 
дол., після чого китайці 
перреважно прагнуть посели-
тися в Ню Йорќу, де легше пе-
реховуватися і де є більше пра-
ці, тобто битьше шансів швид-
ше відробити свої борги. 

Як повідомив керівник 
криміналістичного бюра 
Служби іміграції і натураліза-
шї Джан Райѓ, тепер маршрут 
нелегалів змінився. Китайців 
везуть в Домініканську Рес-
публіку, звідти їх невеликими 
групами на моторовнх човнах 
перевозять в Пўорто Ріко, де 
прикордонна служба значно 
слабша, ніж в ЗСА. А з Пуор-

тнчяо, згідно з ІСонституцією то Ріко до Ню Йорќу діста-
ЗСА, дістаючи право просити тися вже не є великою проб-
політичного азнлю. лемою. 

З'явилася загадкова хвороба 
Закарпаття. — Тут п о 

мерли молоді й здорові люди 
від „свинцевої чуми,,. 

Першими захворіли п'ять 
робітників у селі Солотвине ІЗ 
соляних шахт, з них три по 
мерли. У їх крові виявлено 
важкі метали понад норму. 
Згодом захворіли люди, які 
ніколи в соляних 

рі з сусідніх із Солотвиннм 
селах Тячівського району, а 
також у Міжгірському, Ір-
шавському та інших районах. 
Симптоми ті ж самќ гадвище-
на кількість важких металів 
у крові, видимі ознаки анемії, 
гострий біль у шлунку, заќ 
ріплення кишечника, га-
рячка. Вмирають переважно 
20-ЗО-річні люди, які пили 
горілку, привезену із Схід-

ньої Европи. Тому лікарі 
підозрівають, що причиною 
може бути отруйна горілка, 
однак, це .— одна з версій. 
Пошуки причин „свинцевої 
чуми" продовжується. 

ПОЇЗДКА НА БЕНКЕТ 
Њоарк, Н. Дж. - .Гі-вќ-і 

домляємо зацікавлених з 
Нюарку, Ірвшгтону і околиці, 
що в суботу, 19-го листопада 
1994 року, поїде до Ню Йор-
ку автобус з учасниками бен-
кету. Ще маємо около де-
сяток вільних місць. Зѓоло 
шуватися треба до слідуючих 
представників: Осип Труш — 
тел.: (908) 688-6133 і Михай-
ло Дзіман - (201) 761-7197. 
Про час і місце виїзду поіи-
формують вищезгадані орга-
нізатори. 

В АМЕРИЦІ 
У НЕДІЛЮ, 6-ГО ЛИСТСЧІАДА, відбувся в Ню Йорќу 25-
нй з черги маратон, у котрому участь взяло 27,665 зареєстро-
ваяих осіб, які визначеною 26.2 мнлевою трасою пробігли 
крізь всі п'ять райони великого Ню Йорќу. Периўнами цьо 
горічного маратонў стали 21- річна Теѓля Льорупе з Кенії та 
26- річний Ґерман Сільва, з Мехіко. Тепла і водночас дощева 
погода не була надто прихильною для змагунів, бо була до 
деякої міри спрнчннником трьох смертних випадків серед у час 
ників маратонў. 

РЕСПУБЛІКАНЦІ ДАЛЬШЕ говорять про свою перемогу 
у цьогорічних виборах, зазначуючн при тому, що зі здобуттям 
40 місць у Палаті Репрезентантів вони стануть більшістю. 
Якщо б ш' припущення республіканців здійснилися то це буде 
в Палаті Репрезентантів перша перевага республік агаџв за ос-
танні 40 років. Одначе демократи не здаються, хоча допуска-
ють можливостей здобутків республіканців у цьогорічних 
биборах та не до такої міри, щоб здобути перевагу. Бо з такою 
перевагою, республіканці здобули б також і пост спікера, яким 
у цьому випадку ставби Њот Ґінгріч з Джорджії. 

У ЦЕЙ ПОЛІТИЧНО НАПРУЖЕНИЙ час виборчої кам-
панії для багатьох американців з різних партій, болючим і не-
сподіваиим ударом було повідомлення колишнього презяден-
та ЗСА Рояалда Регена про його хворобу. Минулої суботи, 5-
го листопада. Р.Реген перед цілим світом заявив, що тепер на 
83-му році життя лікарі відкрили, ию в нього проявилися перші 
познаки повільної, але дуже нищівної хвороби Алцгаймера.3 
його заяви всі збагнули, що його найбільше тривожить не сама 
хвороба, але турботи які впадуть на його дружину Ненсі. На 
думку багатьох , це ще один раз підтвердило, що колишній 
президент Р. Реген завжди був людиною твердої вдачі. 

ОФІЦІЙНІ ЧИ Н НИКИ УИВДУ зазнвчують, що президент 
Билл Клінтон вирішив відкликати тисячі американських во 
яків з Гаїті та з околиць Перської затоќн. На думку аналіти-
ків це є далекосяжне політичиовійськове рішення, зокрема 
коли це опубліковано під час виборчої кампанії. Сподиоться, 
що це рішення Президента до 1-го ѓрули дасть змогу 6,000 
воякам повернутися з Гаїті, а до кінця грудня сподіються від-
кликати майже всіх 7,800 вояків з околиць Перської затоќн. 

У НЕДІЛЮ, 6-ГО ЛИ(ЛС)ГІАДА, в місцевості Югаон у Пів-
деюгій Каролайні, громадскість разом із членами рідні нід-
провадилн на вічний спочинок трирічного Майкла і 14 місячно-
го Алексацдра Смятів, яких згідно з оскарженнями убила 
мати, 23 річна Су заќ Смит. Понад 1, ОСО осіб були учасниками 
цього жалібного похорону двоє в нічому невинних дітей, які 
стала жертвою непорозумінь між баѓтьками. Црясутяій на 
понорояібатмюхлс(тчнківДвівваОінгвоточші родини дуже 
перегнивав що трагедцаОскар-сеяої в цьому злочеяі матері 
не ияюроиА не було. 

Росія нібито виявила у своїх водах 
американського човна 

Мурманськ, Росія. — В зафіксували а 
штерв ю для московського ін-
формаційного агентства 
ЃТАР—ТАСС один з команди-
рів російської ВІЙСЬКОВОЇ Пів-
шчноі фльоти контр-адмірал 
Боріс Санніков остеріг, що у 
випадку повторного вхо-

ення чужого підводного 
човна в російські тернторі-
яльні води буде наказано зас-
тосувати щодо нього бойову 
зброю. 

Два дні до цієї заяви ро 
сійські протипідводні кораблі 

морі чужинецького човна, 
який перебував у російській 
екватори' протягом д 
годин.Адмірал Б. Ґ 
ствердив, що мас всі п 
вважати, „що той човен на-
лежить американським вій-
ськовоморським силам". Він 
також сказав, що за останні 
два роки це вже третя спроба 
порушити російський мор-
ський кордон, і всі ці с 
слід віднести на коні 
ськової фльоти ЗСА. 

Ірак погодився сприяти ООН 
Каїр, Єгипет. — Місцеві 

газети повідомили, що Ірак у 
спеціяльному посланні на ад-
ресу виконавчого голови ко 
місії ООН в питаннях зни-
щення іракської хемічної 
зброї та ракетної техніки 
Рольфа Еккеуса, в якому по 
годжується иірияіи йому у 
виконанні дорученого міжна-
родною спільнотою завдання. 

Спостерігачі трактують 
цей крок як спробу Багдаду 
поліпшити стосунки з ООН, 
які до краю загострилися 
місяць тому у зв'язку зі 
збройною провокацією Сад-
дама Гуссейна на іракськоку-
вайтському кордоні. 

Тим часом з'явилися нові 
ознаки розколу в колись м о 
наліѓній антиіракській коалі-
ції. Туреччина, яка була ак-
тивним членом щсі коаліції, 
висловилася за скасування 
або полегшення санкцій про 

ти Іраку. Турецький прем'єр-
міністер Таксу Чіллер під час 
зусгрі чі з державним секретв-
рем ЗСА Ворреном Кристо 
фером у Касабланці, Марок-
ко, де відбувалася екояоміч-
на конференція щодо Близь-
кого Сходу, ствердила, ию 
санкції ускладнили виутріш-
ню ситуацію не лише в ђмису, 
але Й у Туреччині. 

Вже після цієї розмови 
стало відомо, що Туреччина 
посилає в Багдад делег.адію, 
щоб обговорити проблему ян-
помповування нафти з ірак-
ської труби, яка проходнгь че-
реа турецьку територію. Наф-
ту в трубі зі 
разу після війни в 
тоці Туреччина, a 
пс(страждала у висліді нафто 
вого ембарго проти Іраку, то-
пер хоче продати частку палвь 
ва, що стоггь без діла понад 

У СВІТІ " -

РОСІЙСЬКИЙ ПРЕМЄР-МІНІСТЕР Віктор Ч 
відмовився від візити у Польщу. В кінці жовтня на Осіяні 
залізничній станції Варшави російських пасажирів пограбува-
лн ракетери. а коли порнвджені люди звернулася за допомо 
гою до поліції, то скуштували ще й поліційних палиць. Комі-
сі я російського парля менту в міжнародних шгганнях оорилюп-
кила спеціяльну заяву, в якій антиросійську акцію у Варшаві 
пеѓѓраќтувала як .‚грубу провокацію, спрямовану на иірусина 
російсько польських стосунків". 

НА МІЖ НАРОДНІЙ економічній конференції в гогганнях 
Близького Сходу, яка віўдбулася у Марокко, арабські країні 
відмовилися фінансувати ізраільськоарабський банк розвит-
ку, ідея створення якого належить ЗСА. В першу чергу ма-
лося на увазі Савдійську Арабію, як яайбагатшу нафтапобув-
ну крашу в регіоні. Однак вона вважає це неможливим для 
себе, оскільки ціни на нафту на світовому ринку тепер низькі 
і в зв'язку з цим бюджетний дефіцит королівства сіавовиіь 
10 біл. річно.До того ж Садщйська Арабія зобов'язалася ку-
пувати американську зброю, і навіть ва це ледве вистачає фі-

ПРЕЗИДЕНТ РОСІЇ Боріс Є 
тупќика міністра оборони генерал-полковннка Маѓѓвся Бурла-
кова _з метою захисту чести збройних сил Російської З)едера-
ціі, авторитету державної влади, у зв'язку з проведеними по-
ревіркамн" Генерал М. Бурлаков дістав пост заступника мі-
ністра у серпні цього року, до того часу протягом чотирьох 
років він командував російськими військами в Німеччині. В 
останні два місяці вся російська преса пише про корупцію і 
словживання в армії, саме в її генеральській верхівці. Дев'ять 
російських вищих чинів уже сидять у тюрмі, п'ять подібних 
справ знаходиться ще в суді. Незалежні аюстерігачі годяться 
в тому, що президент Б. Єльцин свідомо врятував від аренѓіў 
теперішнього міністра оборони Павла Грачова. ПритчетниІ до 
корупції міністер скорнстав з особистого П 
президентом. 

КАНАДСЬКИЙ МІНІСТЕР у 
грації Серджіо Марќі подав у Палату громад нону урядову 
програму в ділянці іміграції, розраховану до 2000 року.ЗгІд-
ко з нею, Канада прийматиме не більше 215,ОШімитмнтівріч-
но При цьому видатки, пов'язані із влаітггуванням на новому 
місці, ляжуть на плечі або самих .мігрантів, або спонзорів, 
що їх запросили. Нова програма викликала не лише —-"П-Ц. 
але І критичні відгуки. Переважна більшість газет псдкрес-
люс, що імігранти „вливають нову кров- у канадську ажль-
ноту, збагачукггь її соціяльне і духове життя, допомагають 
стимулюваѓти економіку. 

ЗНАЙБЦТЬШОЇг.итяікькоїтюрмивтіклоі^ 
в тому числі колишні полщіянти, що чекали суду за бруталв-
не ставлення до люяей в роки панування ВІЙ-ІКОВОЇ хунтн. За 
три роки правління генерала Рауля Седраса гаїтявська юрн-
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Л Кучма й українська діяспора 
Перший у ТИСЯЧОЛІТНІЙ історії України народом 

обраний її президент Леонід Кравчук відвідав Ню 
Йорќ ще тільки як голова тодішньої Верховної Ра-
ди України, перед референдумом, що відбувся '1-
го грудня 1991 року Він відвідав тоді у Ьавнд Ьру-
ку покійного тоді ще тільки Митрополита Україн-
ської Православної Церкви в Америці Мстислава 
і прийшов до української католицької церкви св. 
Юра у Ню Йорќу В його честь відбувся бенкет у 
престижевому нюйоркському готелі Мав повне 
право стверджувати після повороту до Києва, що 
українська громада в Америці стрічала його з по-
шаною і прихильністю 

Теперішній президент Леонід Кучма познайо-
мився тільки з деякими українськими діячами. 
громадянами Америки, відвідувачами в Україні, 
але щойно в минулому тижні стрінувся з ширшою 
українською канадською громадою, частинно в 
Оттаві і після того у Торонто, Вінніпегу і Едмонто-
ні. Приїхав Леонід Кучма до Канади у товаристві 
гўрѓа своїх найближчих співробітників, між ними 
міністром закордонних справ Геннадієм Удовен-
ком. Підписав в Оттаві договір про приязнь і спів-
працю України з Канадою, перевів розмови в різ-
них актуальних для обох сторін справах і не від'ї-
хав з порожніми руками, бо отримав 23 міл. дол. 
економічної допомоги і дальших 20 міл дол. у 
формі кредитів, як і обіцянку 1.2 біл дол. від „ве-
ликої сімки". 

' ^ А Л ^ ' Ц І міркування присвячені не першій ди-
гШглктМнїй подорожі Леоніда Кучми до амери-
канського континенту, а його першій зустрічі з за-
морською українською громадою. 

19-го листопада ц.р. прибуде Леонід Кучма до 
Америки з офіційними відвідинами, діставши за-
прошення від президента Ьилла Клінтона, пере-
дане йому американським амбасадором у Києві 
Вже у Вашінгтоні привітає його тамошня україн-
ська громада, а в Ню Йорќу відбудеться на честь 
президента Кучми бенкет в одному із найкращих 
готелів 19-го листопада цього року. 

Не йдеться тільки про вияв куртуазійних чем-
ностей. Ідеться про дальше затіснення взаємин 
між українським материком, який діждався влас-
ної державної незалежности, та українськими за-
морськими земляками, що їх викинула з рідної 
землі історична доля. Це не пуста фраза. 
Українська ні від кого незалежна соборна держа-
ва переживає все ще свій дитячий вік із прита-
манними тому вікові недугами. Понад тримісячне 
урядування президента Леоніда Кучми виявило 
його дещо інший стиль і характер лідера, як це бу-
ло в Леоніда Кравчука. Він, Леонід Кучма, праг-
матист, практик, говорить про реформи, про еко-
номіку і різні пов'язані з нею аспекти, склав уже 
на різних форумах заяви, які знайшли найкращий 
відгук в українській патріотичній громаді в Україні 
і діяспорі та розчарували тих, які бачили в ньому 
тільки колишнього технократа, який — на їх думку 
— повинен би орієнтуватися на північ, а не на 
власний нарід і Захід. Остання вістка з України 
добра: Соціялістична, переназвана так з Комуніс-
тичної, Партія висловила бажання (невідомо ще 
нам, в якій формі), щоби Леонід Кучма зрікся сво-
єї президентири. Це комплімент для Кучми і ще 
одно потвердження, що Леонід Кучма ступає по 
правильному шляху, зокрема встановлення ні від 
кого незалежної державности, сприяння розвит-
кові української мови і культури. Коли Леонід Куч-
ма перевірить сам, безпосередньо, як і чим живе 
українська діяспора — це напевно скріпить його 
духовий зв'язок з рідним народом в Україні та 
українською ДІАСПОРОЮ, яка найщиріше бажає йо-
му успіхів. . 

Але ж чи так це нас-
правді? Крадуть, звичайно, 
та все ж не стільки, як де-
хто гадає. Тепловоз або кра-
маторську машинерію на да-
чу не поцупиш і за кордоном 
не дуже куплять — там сво-
го не брак ус. А по Европах та 
Америках про Україну 
можна почути презирливі 
відгуки: вони, українці, на-
ш п, від албанців злиденніші. 
Що ж, це й справді так. але 
докорінні причини цього 
вельми драматичного явища 
мало кому зрозумілі. Ми ж, 
українці, маємо бути горді 
власним народом: у нас не-
рідко живуть на 7-Ю доля-
рін на місяць, а по людях на-
віть не видно, шо вони біду-
ють. 

А злидні наші справді не 
на один рік. Навряд чи мож-
на казати про перебудову 
промисловости її не перс-
будовувати доводиться, а 
споруджувати наново. Було б 
нам легше, коли б ми роби-
ли це на вільному місці, не 
іахарашсному заводами-
монстрами, що ніколи не 
працювали на Україну й на 
людські потреби взагалі — 
працювали на страхітливу 
війну, отже на загальнолюд-
ську згубу Сьогодні нам на-
иіть важче, ніж це було в 
сталінські п'ятирічки: тоді 
ми щось будували й вірили в 
наші новобудови, сьогодні ж 

Микола ї'ўденќо 

ЖОВТНЕВІ СМУТЌИ 

Автори книжок і видавництва, які бажаќѓть, щоб про їхні 
книжкові видання були в щоденнику поміщені біблюгра-
фгчні нотатки, вістки А огляди, повинні прислати до редакції 
„Свободи "разом з двома примірниками даного твору також 
і адресу, де таку публікацію можна набути, та її ціну. 

Дописи з життя громад, установ, організацій, інституцій чи 
осіб, включно з посмертними згадками-мекрологами. мають 
бути не донші за три сторінки машинопису, писані через два ін-
торнвли на друкарській машинці і лише на одному боці листка 
паперу. Якщо допис писаний рукою, спід також дотримуватися 
великих відступів поміж рядками і писати розбірливо (дехто ро-
зуміе цю вимогу як писання великими літерами, насправді лі-
тери мають бути малі, але великі проміжки поміж рядками, 
щоб було я в поправити речення, якщо зайде ѓќтѓреба) Дописи 
слід надсилати до редакції до десяти днів після описаної події. 
Редакція застерігає аа собою право скорочувати дописи і пра-
вити мову Просимо дописувачів подавати поемі Імена І прізеи-
ща у сяких матеріалах, не сиорочуючи їх. У випадку англійських 
иааа чи прізвищ слід подати їх І по-англійському І пс-ухраїн-

ми лише руйнусмо. Віра 
вгасла, діяння наші здають-
ся безглуздими або прннай-
мні незрозумілими. А тут 
іще на додаток до збиткової 
промисловости магмо якщо 
не збиткове сільське госпо-
дарство, то принаймні мало-
продуктивне. Його також на-
лежить перебудувати. На 
відміну від промисловости, 
його не можна призупинити й 
на рік — повториться рік 
тридцять третій. Отже пере-
будовуватися треба на ходу, 
не руйнуючи колгоспи, а 
приватизуючи землю й ви-
робничий реманент зсереди-
ни — через паювання Го-
ловні полягає в тому, аби це 
паювання було не канцеляр-
сько-іграшковим. а справж-
нім. з добрими наслідками. 

По суті, паювання вже 
відбулося, але воно лишило 
ся тільки на папері, без будь-
яких реальних наслід-ків. 
Треба віддати належне 
Президентові Л. Кучмі: він 
переконав навіть комунокон-
серватора О. Мороза та його 
прихильників, що без прива-
тизації земельних угідь, без 
розвитку фермерства ми не 
побудуємо незалежної Украї-

ни. А. може, й не переконав 
— саме життя, наше падіння 
на дно економічної прірви не 
дає іншого виходу. Соція-
лісти й комуністи, які ста-
новлять більшість у Верхов-
ній Раді, на своїх зібраннях 
крикливо засуджують Л. 
Кучму, проте в парламенті 
вони бодай пасивно підтрн-
мали президентську програ-
му. Отже в Л. Кучми тепер 
розв'язані руки — він готує 
Указ про земельну реформу. 
Тс, що Президент висловив у 
своїй програмі, переконує 
мене: Л. Кучма вірно бачить 
шляхи реформування кол-
г(кпно-радгоспної системи. її 
поетапного переходу до ко-
оперативно-групового та ін-
диві дуального господарю-
вання. Сьогодні 94% зсмель-
них угідь на Україні псребу-
ває в державній власності, а 
через 2-3 роки у приватну 
иласність (індивідуальний і 
груповий сектор) має перей-
ти понад 60%. Дай Боже, аби 
цс було зроблено якомога 
делікатніше, без трагедій та 
болісних втрат. 

Росія і Туркменія вима-
гають від України повернен-
ня боргів за енергоносії, що 

становлять понад 3 більйони 
долярів. Якщо нам дове-
деться віддавати їх з тієї су-
ми, котру пообіцяла .‚велика 
сімка", для перебудови ско-
номіки майже нічого не за-
лишиться. Єльцин натякнув, 
що сплату боргів можна від-
класти на 3 чи навіть на 5-7 
років. Покищо це тільки на-
тяк, але добре, що він є. 
Значно гірше виглядають вн-
моги Росії розплачуватися за 
борги нафтопереробними за-
водами та газовими трасами, 
що пролягли через Україну 
до Европи. Цілком зрозумі-
ло, чим це нам загрожує. 

Цими днями в Держав-
ній думі Російської Федера-
ці̀ ї відбувся виступ О. Сол-
женіцнна, який, на мою дум-
ку, матиме доволі помітні 
наслідки. Якби навіть це був 
не той, кого знають як ле-
гендарного руйнівника ста-
лінського ҐУЛагу, а хтось 
невідомий, то й тоді ця про-
мова справила б на росіян 
велике враження — просто 
через те, що вона добре під-
готовлена й майстерно виго-
лошена. Та й зовнішній виг-
ляд О. Солженіцина справ-
ляс не абияке враження: ве-
личний патріярх, схожий на 
численних святих Російської 
Православної Церкви 

(Закінчення буде) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 
Яр,К 

Пам'ять про її. Андрусіва 
широко лунає в Україні 

Коли в 1991 році ми, не-
нелика група ентузіястів від-
родження Киг.но-Могилян-
ської Академії як сучасного 
університету, почали актив-
но діяти, то навіть не підоз-
рювали. за яку відповідаль-
ну й складну справу беремо-
ся. І слава Богу! Бо якби тоді 

шо постануть перед нами, бо-
юся, що не починали б 

Адже цс не тільки ство-
рення модерної освітньої 
концепті університету на 
досвіді найкращих вищих 
шкіл світу. Це не тільки по-
шук фондів для здійснення 
самої концепції Цс не тільки 
повсякденна праця, щоб по-
вернути історичну територію 
Кисво-Могилянської Акаде-
мїі та будинки на ній Це не 
тільки виснажливі в сьогод-

іічних та фі-
рсмонтно-

реставрашйні роботи. Це не 
тільки пошук людей, яким 
би під силу було здійснити 
такий грандіозний проєкт 

Це насамперед внутріш-
ня боротьба із самим собою 
Всі ми вирекли в тоталітар-
них умовах, що наклали на 
нашу ментальність тяжкий 
відбиток. Треба було щого-
днни вичавлювати із себе 
стереотипи вчорашнього 
дня. а цс нелегко дасться, цс 
часом болісно і навіть до 
відчаю тяжко. Але ми зумі-
ли так жити в ці три роки і 
щиро вважаємо їх найщасли-

і в своєму житті. 
Сьогодні Національний' 

Вячеслав Брюховецький, 
президент УЌМА 

НАДІЯ НА МОЛОДЬ 
і 

Університет „Києво-Могн-
лянська Академія'' впала 
сться найпрсстижнішим ви-
щим навчальним закладом 
на Україні. Нам вдалося його 
(будувати. Ні. ми зовсім не 
думаємо, що зробили все 
ідеально, ми свідомі бага-
тьох своїх прорахунків, але 
намагаємося постійно їх по-
борювати, вдосконалюючи і 
систему навчання, і наші під-
хади до загальної побудови 
університету, і працю зі сту-
дентами Звичайно, все це 
роблять конкретні особи, і 
тому найважливішим зав-
данням від самого початку 
було розшукати таких людей 
і переконати їх працювати в 
академії. За три роки мені 
довелося звільнити з праці 
понад 150 осіб. Хтось просто 
не хотів працювати так. як 

так працювати, хтось розгля-
дав Києво-Могилянську 
Академію виключно як ща-
бель у своїй кар'єрі, хтось 
просто був байдужий до 
справи, за яку брався Зате 
сьогодні ми маємо дієздат-
ний колектив, який знає, що 
будує і робить цс із глибоким 
внутрішнім переконанням 

Звісно, ми б нічого не 
зробили без справді вссна-
родної підтримки. Осередки 

прихильників Києво-Моги-
лянської Академії сьогодні 
налічують понад 4,000 чле-
нів Користуючись нагодою, 
я хочу висловити глибоку 
вдячність українцям в ЗСА 
та Каналі, які надали нам ду-
жс важливу фінансову допо-
могу. Без вас ми не мали б 
найкращих в Україні комл'ю-
терних кляс, багатої бібліо-
тски, кляси для вивчення 
.іноземних мов. фізичної та 
геологічної лябораторій, мо-
дсрної друкарні, сучасно 
умебльованої залі засідань, 
Наукової ради і багато чого 
іншого, що закуплено за гро-
ші. пожертвувані вами на 
відродження Києво-Моги-
лянської Академії. Дозем-
ний вам уклін за це від усіх 
нас. Ваші імена вписані до 
Хвальної книги Киевс-Моги-
лянського Братства, що віч-
но зберігатиметься як одна з 
найбільших святинь відрод-
женого завдяки народним зу-
силлям університету. 

Сьогодні в Національно-
му Університеті _Києво-Мо-
гнлянська Академія" функ-
ціонує три факультети: гума-
нітарних, суспільних і при-
родничих наук, на яких на-
вчаються 628 студентів. Ви-
кладацький склад нараховує 
близько ISO осіб, з яких тре-

тина — професори, доктори 
наук, академіки. За два з по-
ловиною роки у нас викла-
дали понад 60 професорів з 
десятка країн світу, багато з 
них — учені зі світовим іме-
нем. У 1995 році ми пляну-
ємо відкрити правничий фа-
культет, а в 1998 — медич-
ний факультет 

Пишаємося тим, що вда-
лося збудувати український 
університет. На превеликий 
жаль, серед усіх університе-
тів України лише у нас всі 
виклади проводяться ви-
ключно українською мовою 
за вийнятком запрошених 
закордонних професорів, які 
навчають студентів англій-
ською. Найбільша гордість 
УЌМА — студенти. До речі, 
вони є з усіх без винятку 
областей України, а також із 
Криму. У нас вчилися і 
вчаться студенти з Канади, 
ЗСА, Німеччини, Польщі, 
Японії, Китаю, Фінляндії, 
Італії. І між іншим усі вони 
вивчають українську мову. 
Покищо таких студентів оди-
ниці, але ми розглядаємо їх 
як потенційних популяриза-
торів нашої держави в своїх 
країнах. Наступного року ми 
завершимо будівництво гур-
тожнтку для студентів і тоді 
зможемо приймати більше 
закордонних студентів, хоча 
основну увагу і в майбутньо-
му зосереджуватимемо на 
пілѓотові висококваліфіко-
ваннх фахівців для нашої 
держави. 

(Закінчення буде) 

Костянтин Морозов 

ДЕРЖАВОТВОРЧІ 
ЕЛЕМЕНТИ В УКРАЇНІ 

2. Державотворчі (. основа об'єднання сус-

Такий шлях може початися з визнання, шо нас як народ 
вкотре за нашу історію принижують провокуванням самим 
зруйнувати основи своєї державности. Так було, так є і тепер. 
Нас використовують у вирішенні проблем існування іншої 
держави. Нашими руками досягаються її інтереси. Якими не 
були б політичні погляди на механізми здійснення партійних 
програм, вважаю бажання бути господарем на власній землі 
тепер знаходить відгуки у розумах не тільки націонал-демо-
кратів, а і їхніх опонентів. Це є одним із елементів тої плят-
форми, на якій можуть бути узгоджені становища різних по-
літичних ўгрупувань в інтересах побудови держави. Вважаю 
його одним із перших державотворчих елементів. 

Другим із найважливіших елементів як складовою цьо-
го процесу маже бути недопущення переростання соціяль-
ного напруження у збройний конфлікт. Все, що до цього ча-
су відбувалося навколо українських кордонів, переконує нас, 
що декому тільки й потрібно мати якийсь привід для ряту-
вальних дій на н'ашій землі. Російські .‚миротворчі" війська 
діятимуть в Україні у цьому випадку як ніде інде, бо мета 
тих дій була б надзвичайною. 

На жаль, прилине..нЯ деяких з напрямів реформування 
української армії сприяє привабленню таких .‚випадків". Не-
допущення такої ситуації — єдиний варіянт уникнення гро-
мадянської війни. Думаю, що сьогодні в Україні це розумі-
ють у всіх партіях. 

Під час передвиборчої кампанії ідею забезпечення умов 
ладдського життя народу було включено у програми всіх без 
вийнятќу кандидатів, всіх політичних партій і рухів. Тож її 
можна вважати третім об'єднуючим елементом загального 
процесу державотворення. Є деякі інші, що їх сприймають у 
більшості партій. Але ці три, на мій погляд, могли б створи-
ти базу для єдиної програми побудови держави, для узгод-
ження полѓѓичної плятформи. 

Хочу наголосити, шо, на маю думку, саме на державо-

творчі елементи як фактор об'єднання суспільства в умовах 
формування політичної системи в країні, спирається сьогод-
ні Президент України, {того патріотична програма, з якою він 
11-го жовтня звернувся до Верховної Ради, передбачає єдине 
для всіх політичних сил державотворче становище. Якщо 
йде про мене, то сьогодні я маю підстави заявити про свою 
підтримку президентської програми. Сподіваюся, що під тис-
ком ззовні вона не зазнає змін і саме такою ми будемо її ви-
конуватн. Той факт, що Верховна Рада при багатьох протн-
лежностях у становищах різних фракцій, більшістю голосів 
схвалила програму Президента, свідчить про те, що Презн-
дентові вдалося створити умови для первинного об'єднання 
політичних сил в Україні. Важливо зазначити, що основою 
для такого наближення становищ стала ідея держави, що ба-
чусться саме на тих єдиних для всіх державотворчих еле-
ментах. 

Але всі ми усвідомлюємо, шо виконання президентської 
програми розпочинається в умовах існування багатьох неви-
рішених проблем, шо, з одного боку, не можуть бути 
швидко розв'язані, а з другого — їхня наявність має активну 
анти-дсржавницьку спрямованість. У багатьох з них рішення 
не мажуть бути прийняті одноособово Україною. Росія ж на 
цей час створила умови залежвости України відповідно до її 
ста-новища з тої чи іншої проблеми. 

Через цю залежність маємо різні погляди на розв'язання 
тих проблем з боку наших громадян. їхня думка формуєть-
ся не без участи самої Росії. Росією ж , як і відповідно до її 
участи, реакцією народу України, формується думка світової 
громадськостн. Частіше за все Україну подають як таку, що 
не хоче погодитися на прості, всім зрозумілі умови свого іс-
нування. Чому б не затвердити прозорі або пунктирні кордо-
ни? Чому не віддати ядерну зброю? Або скільки можна про-
тндіяти російським намаганням розв'язати проблему Чор-
номорської фльоти? Чому Україна не підписує угоду про ско-
номічний союз? У чому проблема двомовностн, або подвій-
ного громадянства? — Все це створює ситуацію нерозуміння 
українського положення, а дехто, спекулюючи на цьому, по-
дає Україну як державу недемократичного характеру. 

3. Слфавсдляшсть українського становища. 
Наше становище до багатьох з цих і інших питань декому 

маже здаватися політичною реторикою, або ж амбіціями 
лкдеі , що їх обороняють. Останнім часом, даючи позитивні 
прогнози україиськ^російським відносинам, деякі полѓѓяќн 

У цій статті згадаємо св. 
п. Петра Андрусіва в дещо ін-
шій формі. Про нього, як од-
ного з найвидатніших україн-
ських мистців-малярів, я 
вже неодноразово писав у 
формі пресового повідом-
лення. 

В Украї'ні при кінці 1993 
року фірма „Олір" видала 
„Український історичний ка-
лендар" на 1994 рік. Кожний 
місяць оцього стінного ка-
лендаря має якусь кольоро-
ву історичну картину Петра 
Андрусіва. З уваги на те, що 
пишемо про історичний ка-
лендар, у статті згадаємо ли-
ше дев'ять історичних кар-
тин. Опустимо „Фаетон'4, 
..Кирила Кожум'яку" й „Ве-
леса", що є в останньому 
чвертьріччі, тобто в місяцях 
жовтень, листопад і грудень. 

Над січнем пишається 
„Хрищення Руси-України" 
(988). Хрищення Руси-Украі-
ни довершив київський 
князь Володимир Великий 
(980-1015). Щоправда хри-
стиянство поширювалося в 
Україні вже кілька віків, так 
сказати б, повільною ходою. 
988 року князь Володимир 
оголосив: „Хто не зайде на 
ріку, багатий чи вбогий, жеб-
рак чи робітник, то мені той 
противником буде". І кияни 
та всі русичі послухали сво-
го князя. Відтоді охрещена 
Русь-Україна стала повно-
правною державою в сім'ї 
християнських народів. 

Над лютим теж бага-
толюдна картина — „Фран-
цузькі посли у князя Яро-
слава Мудрого". Князь Яро-
слав Мудрий (1019-1054) за-
вершив становлення могут-
ньої держави Руси-України. 
За його правління впровад-
жено книгу законів „Руську 
правду", збудовано великий 
храм св. Софії в столичному 
Києві. Він підтримував 
зв'язки з багатьма королів-
ськими дворами країн Захо-
ду і Сходу. 

Над березнем — „З'їзд 
князів". „Пошо губимо русь-
ку землю, зводячи ворожне-
чу між собою? Вороги руй-
нують нашу землю і раді-
ють, що боротьба між нами 
триває ще досі... Віднині 
будьмо однодумці і оборо-
няймо руську землю!" („Лі-
топис Руський"). 

Над квітнем — багато-
людна картина „Княжа при-
стань у Києві". З давніх-да-
вен Київ, столиця Руси-
України. Це столичне місто, 
як і більшість тогочасних 
міст, поділялося на дві час-
тини: верхнє — Гора з укріп-
леним городищем, княжими 
палатами. Тут мешкала 
знать, державна адміністра-
ція та дружина, яку згодом 
названо прибічною гвардією. 
Долішнє місто — Поділ, де 
жили ремісники та купці. 
Воно спускалося по дніпро-
вому схилу від Гори до при-
стані, куди причалювали 
торгові кораблі. Саме біля 
пристані вирувало „торжи-
ще" — найбільший із восьми 
ринків Подолу. Тут можна 
було придбати будь-який то-
вар. Сюди за покупками та 
розвагами приходили всі ки-
яни — і з Горя та з Подолу. 

Над травнем — „Свяга-
ння Анни Ярославнн". У цій 
багатолюдній картині Петра 
Андрусіва показано, що ве-
лнкяй київський князь Яро-
слав Мудрий вступив у дина-

ропейськими королівськими 
дворами. Його дружиною 
була шведська принцеса Ін-
ґегерда, син Із'яслав мав за 
жінку сестру польського ко-
роля Казнмира Ґертруду, 

донька Єлисавета вийшла 
заміж за норвезького коро-
ля Гарольда Суворого, Ана-
стазія — за угорського коро-
ля Андраша І, Анна стала 
дружиною французького ко-
роля Генріха І. Анна Яро-
славна з 1049 р. — королева 
Франції. З її іменем пов'я-
зана передача з Києва Єван-
гелія, на якому присягали 
французькі королі. В її ко-
ролівському гербі був три-
зуб. Зберігся її підпис кири-
лицею — найдавніша руко-
пнсна пам'ятка та перший 
український автограф. 

Над червнем — „Бій 
Ігоря з половцями". „Ігор на 
Дін військо веде... Русичі по-
ля широкі червоними щита-
ми перегородили, добуваю-
чи собі честі, а князеві сла-
ви". („Слово о полку Ігоре-
вім"). 

Над липнем — багато-
людна картина „Зустріч 
гетьмана Івана Мазепи з 
Костем Гордієнком". Геть-
ман Іван Мазепа (1687-1709) 
зробив спробу повернути не-
залежність Україні. Дипло-
матичннм успіхом гетьмана 
було привернення на свій бік 
запорожців на чолі з кошо-
вим отаманом Костем Горді-
єнком. 

Над серпнем — „Бій під 
Конотопом". „8 липня 1659 
р. козацьке військо під про-
водом гетьмана Івана Вигов-
ського в завзятому бою роз-
било російську армію князя 
Трубецького під Конотопом. 
Після довгих років воєнних 
перемог на різних теренах 
бойових дій, Москва вперше 
зазнала такої відчутної по-
разкн". 

Над вереснем — „На 
дворі гетьмана Розумов-
ського". Останнім гетьма-
ном України був Кирило Ро-
зумовський (1750-1764). В 
останні роки правління він 
мало займався українськи-
мн справами, присвячував 
весь час своєму двору в глу-
хівській резиденції. 

Петро Андрусів наро-
дився 2 липня 1906 року в 
Західній Україні. Закінчив 
Академію Мистецтв у Вар-
шаві. Був викладачем у вар-
шавській Вищій Архітектур-
ній Школі. 1947 року емігру-
вав до ЗСА. Сімнадцять ро-
ків працював ілюстратором 
в Управі міста Філадельфії. 
Був викладачем Украї'нської 
Мистецької Студії. її співос-
новником і членом редакцій-
ної колегі'ї „Нотатки з мис-
тецтва". Видатний живопи-
сець історичних тем із кня-
жої та козацької епох Украї-
ни. Остання його монумен-
тальна картина „Хрещення 
Руси-України". 

Хто міг подумати, що 
стінним календарем з ко-
льоровими копіями картин 
Петра Андрусіва можна про-
вестн на цілу широчінь усві-
домлення, що ми, українці, 
ще перед прийняттям хрис-
тиянства мали свою сильну, 
ні від кого незалежну дер-
жаву. Згодом династичним 
порядком проннхали вели-
кий обшир світу, чого дока-
зом такі картини: „Фран-
цузькі посли у князя Яро-
слава Мудрого" чи „Сватан-
ня Анни Ярославни". Чи не 
доказом нашої хоробрости є 
картина -Бій під Коното-
пом"? Виданим в Україні ка-
лендарем створюється вра-

тець-монументаліст і бата-
ліст Петро Андрусів ще про-
довжував творити високо-
мистецькі великого форма-
ту історичні картини та був 
серед нас. 

в Роси` і у нас в Україні називають ці проблеми не більше ях 
„штучними нашаруваннями" у тих відносинах. На мою ж 
думку, вони є доленосними для нашої держави і значною мі-
рою визначальними: бути взагалі Україні державою, чи ра-
зом із V кордонами наша державність буде настільки прозо-
рою, шо її не захочуть і помічати. 

Оцінюючи значення цих питань для України саме таким, 
виходжу із розуміння нсобхідности для нашої держави жити 
в злагоді із сусідами, бачу і важливість перш за все тої злаго-
ди у відносинах з Росією, розумію й інтереси нашого сусіда і 
бажання якнайскорше їх задовольнити, відчуваю і критич-
ність ситуації для України, що обмежує її можливості манев-
рувати. Але ми всі знаєм(? вашу історію: ве вистоїмо тепер, 
не повернемося вже, мабуть, ніколи. Тому перш за все, і ска-
жу більше, понад усе — держава. Спочатку вирішення всіх 

і державний стятўе України, гаранту-

(Продовження Суде) 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 9-го ЛИСТОПАДА 1994. 4 ШАНОВНІ ДІДУСІ И БАБУСІ! 
НАЙКРАЩИМ ПОДАРУНКОМ ДЛЯ ВАШИХ 
ВНУКІВ І ПРАВНУКІВ БУДЕ УКРАЇНСЬКИЙ 
ЖУРНАЛ "ВЕСЕЛКА". ВІН ЗАТРИМАЄ ВА 
ШИХ МАЛЯТ БІЛЯ УІ№АШСЬКОЇ МОВИ! 

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ "ВЕСЕЛКУ"! 

1- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 

„ПЕВНІСТЬ" 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

Оцим повідомляємо всіх наших членів та україн-
ську громаду, що з днем И-го листопада 1994 ро-
ку дотеперішні бюра. банку (колишня Українська 
Щадниця) перенесені до власного будинку при 

7918 Bustleton Ave. у Філядельфіі. 
Години праці ті самі; 

нона число телефону (215) 722 -6566 . 

ЦіобіралиіЛбльо тамоќ, иір офіційне 

ВІДКРИТТЯ та 
ПОСВЯЧЕННЯ 

моДав мнимими 
відбудеться в суботу 

19-го листопада, о ѓод. 1:30 по пол. 
Після посвячення, о ѓод. 5-ій відбудеться перекуска 
і зустріч дирекції банку .ПЕВНІСТЬ` із членами, та 
українською громадою в приміщеннях Українсько-
го Культурного Центру, на яку всіх щиро запрошує 

^- '"Ч 
Дирекція банку 

-ПЕВНІСТЬ" 

У чарівну осінню неділю, 
16-го жовтні ц.р. відбувся 
доброчинний бенкет україн-
ських шкіл Непорочного 
Зачаття в Дітройті. 

Святкуванні почались о 
годині 10-ій вранці Архнс-
рейською Літургією, яку 
відправна Владика Інно-
кентій Лотоцький , ЧСВВ, 
у співслуженні о. пароха 
Максима Кобасюкя, ЧСВВ, 
о. шамб. Степана Хребти та 
о. Роберта Лукавого, ЧСВВ. 
Співав чудово хор церкви 
Непорочного Зачаття під 
диригентурою Павла Она-
чука та ціла церква була за-
повнена студентами, бать-
ками і вірними. 

О год. 5-ій по полудні роз-
почався доброчинний бен-
кет у приміщенні Украінсь-
кого Культурного Центру. 
Майстром церемонії був 
абсольвент Нашої Школи 
адвокат Юрій Ласка, який 
гарно і достойно перевів 
програму бенкету та відчи-
тав надіслані привіти та 
побажання. 

Учні середньої школи 
Марія Костера та Ілля Ксе-
нос вітали гостя Владику І. 
Лотоцького теплими та щи-
рими словами, а Наталія 
Лаврин та Андрій Кущаќ 
склали привіт та китицю 
троянд від учнів початкової 
школи. 

Хор середньої школи під 
вмілим керівництвом музи-
чного керівника та днриґен-
та Христини Лилецькоїпре-
красно виконав такі пісні: 
.‚Вечірня пісня", слова і 
музика Л. Ящснка; лемків-
ська народна пісня „Ой не 
сама, не сама" та американ-
ська народна пісня „Down 
in the valley" музика Л. Е. 
Ваттерса. Фортепіяновий 
супровід — Марія Лончина-

Добродійний бенкет 
українських шкіл 
свосю участю забезпечили 
продовжування та існуаан-
ня нашої школи. Велике при-
знання належить тим, що 
завжди несуть церковний, 
громадський і шкільний 
обов'язки. Честь і слава тим 
абсольвентам середньої 
школи Непорочного Зачат-
тя, що були присутні на 
бенкеті та беруть активну 
участь у церковно-громад-
ському житті. 

Бенкет відкрив молит-
вою о. Вернард Панчук, 

ЧСВВ, парох церкви св. 
Йосафата. На закінчення 
про підсумки святкувань 
говорив о. ігумен Максим 
Кобасюк, ЧСВВ, парох цер-
кви Непорочного Зачаття, 
до якоі належать обидві 
школи — це матірна пара-
фія наших шкіл. Він дякував 
усім присутнім за участь у 
бенкеті та моральну і мате-
ріяльну підтримку для на-
ших шкіл. 

Імпрезу закінчили молит-
вою, яку перевів о. канон. 
Вейн Ручгій. 

Хрнстшп Годів-Юзнч 

Владика І. Лотоцький 

Лісовська. Ентузіястично 
прийняли присутні та вина-
городили щирими оплеска-
ми. 

Все своє життя Владика 
Лотоцький був прикладом 
служіння Церкві і рідному 
народові. Владика у своєму 
теплому і щирому слові 
висловив глибокі думки. 
Він підкреслив, що релігія 
— це дуже важливий чинник 
у вихованні молоді, що без 
Христа і Церкви життя стає 
пустим. Родина — це немов 
наша церква. Найкраща на-
ука у вихованні молоді — це 
добрий приклад батьків. 

Стоячою овацією прису-
тні дякували Єпископові за 
його повчаючі слова. 

І знову знайшлись жерт-
вснні люди-добродії і спон-
зори, як також гості, що 

В Україні 
{З інформаційУНІАР) 

КИЇВ. — Тут за санкцієќ) 
генерального прокурора Ук-
раїни затримано слідчого з 
особливих важливих справ 
Генерального Прокурора Ва-
лерія Райського. Проти нього 
порушено карну справу за 
статтею 165 Карного кодексу 
України, що стосується злов-
живання владою. Справу роз-
слідус Головне слідче управ-
ління Генеральної Прокурату-
ри. 

ЛУГАНЩИНА. — 06 -
ласть вівідав командуючий 
Одеською військовою окру-
гою генерал полковник Воло-
димир Шкиденко. Він прибув 
з метою розслідування траге-
дії: перекинувся військовий 
автомобіль, на якому їхали 48 
вояків. Чотири з них згинули 
відразу. Інші у важкому стані 
доставлені у шпиталь. 

ХАРКІВ. — Рада ветера-
нів Управління внутрішніх 
справ области запропонувала 
допомогу у боротьбі зі зло-
чинністю, а також у вихован-

ні молодих правоохоронців 
Ветерани хочуть використати 
свої знання і досвід для допо-
моги міл іціянтам Вирішено 
відновити діяльність рад ветс-
ранів у районах, створити 
власний фонд допомоги пен-
сіонерам, музей УВС та вста-
новнти в обласному центрі 
пам'ятник міліціянтам 

ЛЬВІВ. — Тут у Львів-
ському Національному Музеї 
відкрилася виставка „Япон-
ські ляльки", яка пізніше ви-
рушить до Києва. Виставку 
організували амбасада Японії 
в Україні. На відкритті вистав-
ки радник амбасадн Тлшухіко 
Касан зауважив, що виставку 
вирішено показати саме у 
Львові тому, що уряд Японії 
має намір активно співпраию-
вати і розвивати культурні та 
економічні зв'язки із захід-
ньою Україною. На виставці 
92 ляльки відображають різ-
ні аспекти життя, побуту, ві-
рувань, традиції̀  японського 
суспільства. Виготовлені вони 
переважно з дерева, паперу. 

В 40-Й ДЕНЬ СМЕРПІ 
-шіюго найдорожчого МУЖА, БАТЬКА, 1 Ш А 

що відійшов у вічність 1 жовтня 1994 р. 

ПОДЯКА 

ВОЛОДИМИРА ЃОРДИНСЬКОГО 

нистоалюємо нашу глибоку ядя-иість рідним, лриятел-м і знайомим, які прибули ва похоронні -Ідпраа 
щоб віддати останню пошану покМночу і промети його і останню дорогу. 

Наша оерле-иа подяка а Богдаиояі Лукіс-І. нќий приіхаі здалека і а Леонідові Малисоіу за похоронні 
яідітпааи та за теплі слова. Лакуємо о. Франкові ЩаднковІ І а`адииі М. Він-ареяІ за духомў опіку І 
Марійській Дружи-І при укряІяськМ католииькИ исркіі а. їм на Хр-спгт-.іі за неятомиі молитям проі 
минулого року. Дякуємо Б. Яреикояі за яіл-итаиия Апостола піл час похорошюТ Служби Божої 

Ласуємо тим. котрі ишаиу кали it 
і-р Мирослаі Прокоп 
д-р̀ `АидрИ Петрух 

і р Аірінн Баракиший 

їй сюаами після ІЬрастасу І 
мгр Володимир Ь 
Ольга Кузьмович 
Надія МаткЬська 
Дарка Юр-ук 

и співчуття, та пожерти 

Вистомюсмо оооблиіу подяку ОКузімош- за оовіяомлеі 
-уме ведення хором внуків покійного на похоронних яі 
М. Яремкові І Р. МІл-пмевІ за фільм, кім. хто і 
uo.pl вислов. співчуття ot-Лмста я 
Литмі за ѓідеє переведення похорону. 

Ордою -ясуємо ріхвич. приятелям. І і 
на Служби Божі І яобродМиі цілі 

В пам'ять св. п. Володимира Ѓординського зложили: 

Служби Божі: 
СсчрМ^ияруюкМ. Люба Бяпса. Люба Білоаіцук. Йосмф І Марія Ви-врчук. Осип І Ярослава ГалИ. Осип І 
Іреяа Голіш__1 Іреяа Гошонськя з родивою. Ќость І Галина Гргчак. Навлина Дерш. Ольга І-аа-жо, 
а Юліяи КатрМ. Мар'яява Кяебя-. Роми І Ольп Кобрия. Надія Ковальчук. Михайло І Анна Кооюпа. 
Олег І Одежа Колоддя. Њдія Кор-агИ. Богдан І Анна Крайўќ. Мімко І Леся ЛасИ. Ілсаа Лсяиаька з 
родиною, Олександер І АлМа Ліоеаич. Ігор І Оля ЛукМ. Хрисп Лупиќ з родиною. Ярослая І Марія 
Макарушка. Василь І Hull Мали-І. Роиав І Мари Паялишия. Юрк І Ьожеяа Гюлявсисі Марія С -̀маиишия. 
Сестри гЬг-ггіімгт Ірг-а СигалІ-. Стефяя і Володимира С-и-ошжІ д р Христя Сяимшса. д-р ЮрМ І Марѓо 
CMtaxan. ЮрИ І Оксана Стаиисо. д-р ЮрИ І я-р Люба СтгфанЬс-їІ Зеаов ТерледмснЯ. Ярослая І Таіса 
Typ-acucl Ляряюа Фояк з Петром. Роми І Вк?я Чап-лмікі Теояор Чіх. ЛЬа IIишірокіка . UHIK.. Марія 
Юркеии-. ролм Юргук І Т)тяек з Торо-то. Мирослая І Михайлша Юр-ук. Ярослая І Іряи ЯЬогхзжі. 
ЮрМ І Орися Я-ЛХ Marion Ahemt. Dr. Ttrmct A ElUn Ahtrnt, Catholic Medical Mission Board, 
Rosemary Caslelo. Ann Ftynn. Pal Kiemey. Jo Ann Kulkursh, Ann MiUwicz. Esther Monteverdi. 
Mt St Mary Academy, Oak Knoll Mothers- Club. Julius A Anneliese Rent. Shrita Smith. 

Квіти: 
Dr. TessU OteroTruitt. Esther Sanchez Maria Davila. Dr. Herbert and Joanne Speigel. 
д-р Богяи I Ipe-a Гордина-g Лірія Караного-. Жан І Лада Кая. д-р Надія Ќмета зі сивами. Петро і Олена 
Лкгям-. Софія. Я1) Марко І д-р Людмила О.теоюш-І Роми І Марія Паалиши-. Крмс І Лярнса Толнягр 

На розвігток лябораторГі у львівському шпиталі для дітей Чорнобиля . 
(пожерти, зложеяі вія яас похоромих іідлраі та ті ию наспіли на -jpecy Фовку Дсвояяопі Дітям 
Чорнобиля (CCRF - Dr. V. Honiyr_ky Ub Fund 272; Old Short НІШ ніж-. Short HiUa, NJ 07078) 
до 31 жовтня, 1994 p . разом: 8V550.00 

400.00 дол. 
Внуки: Лоршя. jTa-a. Ларка. Адам. Микаіая. Лоря. ЛЬша. Ляриса 

250.00 дол. 
W Микола І Христяя Бяряжлкі Ігор І Коям ГиИ. Тямяря Гаряик-ка. ц ) Borju І іреая Горяпсисі 
д-р Земя І Надм МаткМоаІ Ствфи І Вояояимиря Оіияои-і Ірннея І Олежа Юр-ук. 

Жан І Лада Кая. Кржггофгр І Ляриса Таімяер. 

100.00 дол. 
Dr. Terence A Ellen Ahemt. Роман І Смтляаа Аядрушкія. Олиа. д-р Олег. І Леяко Ба-янсисІ і родинами. 
Калокія Блаяаш_.а. Ом-.іяя І Марійка Гельбіг. Марш Г.идка. .зогусдам Гиатк. Олесь І яжа Кузма. 
Олнж Ку-ияоям-.̂ А-яа Ортиисма Рибак, ЮрМ С_и.аисий. Люба О п м о к а з родияою. Ольга Оямь. 
д-р АядрМ І Шџп#п СтефяиМськІ. Роми І Клаідія Ст-йяшюк. Нестор Хови-ськіИі. Ярослая І Ольга Чиои. 

... М-ложх І Оксана Яремќо. Стах 1 Марта Яроса. 

50.00 дол. 
ЮрИ І Рома Богаяеяс_кІ. Леовард і Христя Боиакорса. Богдан І Ьидооа Боярскі, д-р АядрМ І Валерія 
Бураяикжі. Богдан І Мирослаяа Бурашисисі. Кяѓгог.іаи Бушиель, Джозеф І Там Віка. Осип І Ярослава 
ГапИ. Нестор І Ляриса Голияські. Осип і .реяа Гаіикккі Хриспав Галубаац Лім Гўра. Петро І Людмила 
Лармогряя, Іюлодимир І д-р Люба Лзкгала. ЮрМ І Олена КІКІКК-CL Галя Клим. Њтиоя Кр-я-ут. Богяи і 
д-р Марія Крямартук. Миросли і НЬя Кулиииисі Тарас і Іряи Кульми-кЬЦмаяло. Орест І Ьанна Я в а — А 
Орися Лоямяа, д-р Ярослая І д-р Лідія Ляшемя. Надія Маядрусяк. Рсстасли І Галина Міляии-. Нестор І 
lumu Олеаошисий. Іван і Наталія О.ігксин. Таня ГЬстуіаеяко. Ярослая і Надія ІЬстуше-ко. Оќсам Рак. 
Мирослаа І Галя Ракок-кі ЮрМ І Олекслидра Ракоюкі Богдая І Марія Робак. Марія Гіниаяів, Осип і 
IU-a.iU Сигіда. Ярослая І Тамара Смдоряк. д-р ЮрИ І д-р Люба С-ефяяЬс-кІ д-р Еиілім І МаЃв Тмхок-кі 
Юрій І Христим чзгряшгаия. Андрій і Христа Храплняі д-р Богин І Богяаям Хуяьо. Марія І Еагеяія Шейк. 

) І ЛЬа Чатіік д-р Богдая І д-р Софія IIІеСуи-ак. Миросли І МихаЯлнм Юряук. Богдан І Маяв 

р Миросли І Люба Прокоп. Зеаоя Терлсимсия 

30 .00 дол . 
Яросли Бобак, Володимир І ЛМя Вели-сокькі Марта ГапИ І Дари Мельник. Орест Лутка. Іринѓи Г`Аяеті 
Кояаль. Richard A Alicia Reht 

25 .00 дол. 
Оќсям Баямясиса. Таісга Богданчка. Михайло Бодмр Татям Бутояи-, ЗеяоИя Вссобеоь. Сергій І Карпі 
Гошонські Васи.и І Христя Гнатія, Ќость І Галина Гре-ак. МнхаЯлнна Думия. Ігор і Надія ЗагаЯкени-. Ольга 
Кобзяр. Роми І .Зрояислааа Коналія. МяхаЯло І Люба Лесисо. Василь І Ольга Накояе-яі, ЮрИ Олесаи-ький. 
Ќлѓѓя І Марія Пашин. Яроспая І Марія Тимо-ко. Лўіс І Богяаям (ФелИМво. Ігор І Надія Хома. Іряи Яаорсиса. 
д-р Олексаяяер І Дари Якубомя. UNICO Ndtional - Odng-AV.Orang- Chapter. Кружок МатерМ школи 
ся. Мам я Нюарку 

20.00 дол. 
Олексаяяер і Іргяа ЇЛлешпк Слфія Бяяко. Оќсам Винар-ук. АядрМ Воробець. Myrtle Henderickson. 
Доря, Олекса і Петро Горбаягяські гюйтек і Марѓа Кдшнки. Ватодимир Конбл-гськия. Віра Леяивиса. 
школа ся. 1мм Хресіите.ія і Нюарку. 

Ь Микмтюк. Люба Ту-яак. 

5.00 дол, 
`я Пр-вгмирська. David A Marilyn RoseL 

Jl Музей 
ЮО.ОО дол. я-р ЮрИ І д-р Люба Стеч-Иясьаі Яоосли І Ольга %ми 
50.00 яол. я-р ТеояосИ Крута 

На Ф о н д Допомоги Україні 
ЮО.ОО яол. д-р Ларія Миядюк 

На Видавничий П)онд св. п. Святослава І`ординсьжого 
ЮООО дог Марія Гладкі 

св. Івана Хрестителя в Нюарку 

Sloan Ketterlng Cancer Research 
50.00 яо-г Маркім Соиеяииький 

Дружим Тамар. , 
Доямок О я ш К)р-у-к 

КсяяГапМ 
Х-истим Бараяеииса 

д о ЗВЬТІОЬІЛЕННЯ ЛТКИЩЛІТІНІІПІ HBQiacil, 
ЩО ДІЯЛА В ПЕРЮД ПЕРЕД ПЇРІЩАЧЕЮ УПОВНОВАЖЕНЬ 

ДЦ УНР В ЕКЗИШІІПСЛЯ АКТУ Адд̂ ВДА-0 
УПОВНОВАЖЕНЬ ДЦ УНР В ЕКЗИЛ1 ВЛАДІ УІьРАШН 

Після появи в пресі Кана-
ЗСА звідомлення Лікві-

даційної комісії надійшли від 
членів Президії УНРади та 

ѓти щодо фі-

сіі в періоді між Надзвичай-
ною сесією УНРади Ю-го 

актом передачі 
ДЦ УНР в ек-

зилі владі незалежної украія-
ської держави (24-го серпня 
1992 року в Києві). 

Задля ясности та повно-
ти інформації про дії Робочої 
комісії' з трьох осіб, обраної' 
11-го липня 1992 року, допов-
нюємо її. Цей період, як зта-
дано вже в опублікованому 
звідомленкі, охоплював під-
готову до передачі повнова-

Києві в першу річни-
цю проголошення незалеж-
ностн України. 

1. Підготова і зголо-
шення делегації ДЦ УНР в 
скзнлі до Києва та її поїздка 
на акт передачі уповноважень 
ДЦ УНР в скзнлі владі неза-
лежної України; поїздка була 
частинно фінансована касою 
ДЦ УНР в екзилі. 

У підготовў до акту пе-
рсдачі входить: підготова ат-
рнбутів влади ДЦ УНР — пра-
пора, печаті, оправа грамоти; 
відповідна оправа портретів 
усіх президентів УНР та виси-
лання їх, селекція архівних 
матеріялів (копій) на вистав-
ку Історичного Музею в Кис-
ві, включно з висиланням 
поштою „експрес-, що дає 
цифру 25.864. 03 дол. 

2. Виготовлення альбому 
будівничих і чільних діячів 
УНР і ДЦ УНР та генераліте-
ту Армії УНР і грамот для 
осіб, що своєю працею причн-
кнлися до зросту діяльности 
ДЦ УНР, а також для військо-
виків, що боролися за волю 
України: 2,048.92 дол. 

3. Закуп 400 примірників 
книжки Михайла Грушев-
сьцзго. виданої д-р Любоми-
ром Винарем, що очолює Ук-
раїнське Історичне Т-во та 

очолював Академічну Раду 
при Уряді УНР н екзилі; за-
куплсні книги вислано як дар 
для кожного депутата Вехон-
ноі Ради України: 6,077.75 
дол. 

4. Підготова. пакували і 

до загального Архіву ДЦ УНР 
в Оттаві (14 пачок матері-
ялів): 1.142.08 дол. 

ти, бюрові кошти (різні): 4, 
156.30 дол. 

6. Утримування Дому. ДЦ 
УНР за цей період і конечні 
ремонти: 3,018.63 дол. 

Отже, із стану каси на час 
Надзвичайної сесії УНРади 
10-го скликання (14-15-го бв-
резяя 1992 року): 65.982.41 
дол. до часу передні утювво-
важень ДЦ УНР в Києві (24-
го серпня 1992 року) заляшн-
лося сальдо: 14.434.22 дол., 
подане вже в звідомленні Лік-
відашйної комісії, що діяла в 
складі трьох осіб, згідно з по-
становою з 11-го липня 1992 
року. 

Прибутки за звітний час 
були: 19,675.82 дол. 

Зазначусмо, що кошти 
шдготови збірника _ДЦ УН-
Рсспубліки в екзилі'' до дру-
ку враховані в адмшістрвт-ш-
ні видатки в обок періодах: 
перед актом передачі і після 
акту передачі уповноважень. 

Кошти ж самого друку 
книги (495 crop., в тверпВі оо-
раві, тираж 50,000 прммірим-
ків) не входять у подані зні-
домлення, бо ті видатки були 
покриті фондами дару Фунда-

ім. С. Петлюри і 4 

ПАРИЗЬКИЙ ТИЖНЕВИК .,Парі-Матч" о 
сацію, що стосується приватного життя президента Франсун 
Міттерана. Виявляється, він мас двадцятирічну пі 
дочку Мазарін Втім, в журналістячиих колах про ц 
ли вже давно, але „чорним по білому" в 
й сам Ф. Міттеран цього вже не приховує. II 
останніх півроку своєї' прощальної каденціі і і 
нець ощасливити Мазарін батьківською увагою. Він брав V з 
собою на офіційну візиту в Південну Африку, а я 
Мазарін була присутня в Елизсйському палаці 
честь японського імператора і його дружини. 
МІЛЬЙОН підписів за відновлення в Росії їй 
зібрати до 7-го листопада Партія більшости.З цією метою ор-
ганізовано загальноросійську кампанію під гаслом -подарув-
ку партії до роковин жовтневого перевороту''. Вже до 17-го 
жовтня, коли почалася візќѓа королеви ВеликобрнтаяЯ Єли-
завсги П в Росії, було зібрано понад 800,000 пддаисів. Відтак 
Партія більшости, на думку її лідера Вячеслава Гречнєва, до-
можеться проведення загальнонаціонального референдуму а 
питанні відновлення російської монархії. 

Відзнтчуючм It глибоким болем у сери І 
п 'ту річницю с%іергм 

сл. п. 
ЯРОСЛАВА-МОРТКА 

РАКА 
29-го липня 1908 — 8-го листопада 1ввв р. 

нашого найдорожчого ДРУГА, БАТЬКА, 
БРАТА, ДІДА і ШВАГРА 

Просимо рідних І друзів зберегти Його н пам'яті, а м 
молитвах просити аа спокій душі покійного. 

ДОРЛ ЄІЛЄНЬКА РАК з родиною 

бл. п. д-р 
ВОЛОДИМИР 

ПАСІЧНЯК 
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ECONOMY AIR FARES ТО UKRAINE: 

New YorVKyyiv $550 
Now York; Lviv $550 

On. way 

$360 
$360 

FREGATA TRAVEL SERVICE, INC. 
- 5 0 West 57th Street 

N#w York, N Y . 10107 
Tel.: ( 2 1 . ) 541 -5707 

ЗМІНА АДРЕСИ 
До Адміністрації „Свободи" 

ЗО Montgomery Street, Jersey City, NJ 07302 

Прошу змінити мою адресу 
_) „Свободи" 
J "The Ukrainian Weekly" 
З „Веселки" 

Моя СТАРА АДРЕСА була 
Число Відділу (якщо член УНС) 
їм я і прізвище 
Адреса 

Моя НОВА АДРЕСА така 
їм я і прізвище 
Адреса 

На зміну адреси проситься 
ОБОВ ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ $1 00 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗМІНИ АДРЕСИ ТРИВАЄ 1 2 ТИЖНІ 

В Україні 
(З інформашй УНІАР) 

РІВНЕ — У місті, в ра-
йоні Басового Кута, відкрито 
пам'ятник членам ОУН, во-
якам ЎПА — усім тим басов-
кутським юнакам і дівчатам, 
які в роки визвольної бороть 
би пішли захищати Україну й 
загинули. У Свято-Троїцько-
му храмі відправлено Моле-
бень, після якого відбувся 
хресний хід вулицями та вічс-
реквіем На вічу виступили 
колишні підпільники, 
зв'язківці І родичі загиблих 

ЄВПАТОИЯ. - Тут від. 
булася конференція україн-
ських громад західнього регі- Симфонічна оркестра 
ону півострова. Обговорено Дірборну відкрила свій 
ситуацію в автономії та нама- І 3 3" і й 5 Є З О Н З 0 ' г о - е Р е с н " 
гання шовіністичних ўгрупу- ! ц-Р- У ФоР^ми явднторії 

На музичному горизонті 

вань Росії викликати неста-
більність у Криму. Делегати 
конференції ухвалили звер-
нення до Верховної Ради і Пре-
зидента України з вимогою 
розв'язати Верховну Раду 
Криму, зліквідувати в автоно-
мії президентуру. Обрано де-
легатів на наступний конгрес 
українців Криму, який вібу-
деться 17-го грудня в Симфе-
рополі. 

ПРОДУКТОВІ ПАЧКИ В УКРАЇНУ 

ПОРОШЌ ЗУПА 250 Г 
МЕЛЕНА КАВА 250 Г 
ШИНКА 
МАКАРОНИ 
ШОКОЛЯДА 
ШПАГЕТТІ 
ОЛИВА 

МУКА 
ЦУКОР 
РИС 

27.50 
11 КГ , 24 ФУНТИ 

500 Г ВІЛЬЙА ДОСТАВА В 
200 г^ЬВІВ, ІВ.-ФРАНКІВ, 
500 гтЕРНОПІЛЬСКУ О Б Л -

ч пітр ЗАМОВЛЯЙТЕ., 
З к г ВИСИЛАЮЧИ ВАШУ 
2 кг АДРЕСУ Й АДРЕСУ 

2 К Г ВАШИХ РІДНИХ І 

СУХЄ молоко 2оо г ^ Г Г М С Ж Е Р 

UKRAINE MARKETING CO. 
P.O.BOX 0553 
YORKTOWN HTS, N.Y. 10598-0553 
TEL.: (914) 962-6843 
WE HAVE INDIVIDUAL ITEMS ALSO. 
CALL FOR INFORMATION 

місті Дірборн, Мнш.,осїдху 
автомобільного велетня 
Форда. На гостинний вис-
іуп запрошено Володими-
ра Щесюка, диригента снм-
фонічних оркестр в минуло-
му, а тепер диригента сим-
фонічної оркестри Лівонії, 
Миш.. скрипаля симфонії-
ноі оркестри міста Воррен, 
Миш. Він член спілки про-
фесійних музик, диригент 
хору „Ватра" при Украінсь-
кому Центрі у Воррені та 
хору при церкві св. Иссафа-
та. 

В програмі концерту були 
твори американських, вір-
менських і східньоевропей-
ських композиторів. Маес-
тро Щесюк, як критики при-
знали, „мас певну руку і 
ясний образ твору, сполуче-
ні із свіжістю інтерпретації. 
Це було вповні задовільне 
виконання і вияв доскона-
лого знання музичної дра-
матургіГ. 

Перший твір — це три 
танки із балету „Гаяне" 
А рама Хачатуріяна, вклю-
чно із танком щабель. Твір 
спопуляризований Арту-
ром Фідлером і Бостон 
„Попе" оркестрою. Спіду-
вали селекції із „Родео" 
‚.Коррал ноктюрн" і „Бука-
ру голшей" Арона Коплен-
да. „ Рапсодії іи Ьлю" Джор-
джа Ґгршвіна із і ' 

ь` ПЕРЕСИЛКА -і 
І ДОЛЯРІВ -2 

ДО РУК 
АДРЕСАТА 

1-3 тижні 

І Е К С П Р Е С 
1 - 2 д н і 

М и п о с т а в л л є м о д о У к р а ї і - Ш . Б І Л О Р У С І Ї . М о л п о в п . Р о с і ї 4 . П р п б а п т п к п ' 

П Р О Д У К Т О В І П А Ч К И 
ВСІ ПРОДУКТИ З КРАЇН ЗАХОДУ 

ПОНАД 100 РІЗНИХ ПРОДУКТІВ 
Муха 11.0 to. 
Риж 11.0 to 
Цукор 11.0 to 
Гречана крупо 11.0 to 
Манна коша 11.0 to 
ВЬаиа ваша 11.0 to 

22 to 
0 53оа. 

22 to 
М'ќені юкярт` 32km. 

On-

0 70 П А Ч К А 17 

Муко 
Цукор 

55.0 to 
55.0 to 

Гречана каша55.0 to 1 
Риж 
О т . 
Смалечк 

55.0 to 
13 go! 
22 to 

М'воні вироби 4 4 to 1 

Циа$169 2400to 1 

Муко 110.0 to 
Риж 55.0 to 
Гречано коша44.0 to 
Цукор 330 to 
Манно кашо 22.0 to 
Оѓй 13 gal 
Моргарин 4.4 to 
Мюе.иробиіі .0 to 
Ціно: $178290.0 lbs 

^'" " У - ДОСТАВА: 
в Україні: до 220 фунтів - .$10, більше 220 фунтів - $15 
і Білорусії: до 220 фунтів - $15, більше 220 фунтів - $20 

в Росії: до 2 2 0 фунтів - $20, більше 220 фунтів - $25 

Окремі продукти можна додавати до стандартних пачок 
або складати свої пачки 

з окремих продуктів в будь-якій кількості 
без жодних обмежень 

Зв нашим безкоштовним каталогом дзвоніть: 1 - 8 0 0 - 3 6 1 7 3 4 5 

І.Муко 
2 Риж 
3 Гречомо крупо 

5. Ячмінно крупо 
6. Вівсяна крупо 
7. Цукор (білий) 
10 Шинка І свинини 
11. Шинка полова 
12. Консерво З СВИНИНУ 
13 Консер-о волова 
17 Ковбаски Prita Sort 
18. Коввсха Solomi 
20. Смалець 
?? Макарони 
28. Зелений горошок 
32. Майонез 

ТЕРМІНИ ДОСТАВИ ХАРЧОВИХ ПАЧОК: 
ЗшжІЛМШ ЎкроЃна -
Центральна У краї 
Сжідна Україна - . 

А імантіі і апаші 
Білорусів -
МОЛЛОШЛ -
Росім - SS 

2-4 тижнів 
2-4 ТИЖНІ а 
тижнів 

ЗАМОВЛЕННЯ МОЖНА НАДСИЛАТИ ПОШТОЮ НА АДРЕСУ: МЕЕСТ, 97 SIX POINT ROAD, TORONTO. ONTARIO, CANADA M8Z 2X3 

ПОТІЛЕФОНУ.Ц оф(ЗХІ)-?ЗЗФ U = 2 ^ - З З Щ 
А Б О Ч Е Р Е З Н А Ш И Х П Р Е Д С Т А В Н И К І В В А М Е Р И Ц І : 

м и ѓ т і ѓ 
74И.5ТШ8ТВШ.ІЄЮМГО‡ІКМ.У.1СО003 1307 EteT САЮОІ ST, 
ТН_(гіЛ 529-3258 (4745) TtL (412)481-2750 ffib 

AVtL, NEW ВИ ЃТАЇМ, CT. 

20878, TIL: (301)216-0142 

ЯЇ^"КЙ' 

В. Щесюк 

Валідом Гврані, із Енн Ар-
бор, Миш, який тішиться 
доброю репутацією в амс-
рихянській громаді, захоп-
лював публіку свосю вірту-
озністю. 

Перший твір після пс-
рсрви був Олександра Бо-
родіна „Половецькі тан-
ки" з опери „Князь Ігор'`. 
Вибрані твори із „Вест Сайд 
Сторі" Леонарда Бернстіна 
публіка прийняла дуже ен-
тузіястично. Стоячі овації 
не вгавали довгий час, ви-
магали наддатків. Заля на 
1,000 осіб вщерть виповне-
на. 

У програмі концерту бу-
ла подана коротка біогра-
фія В. Щесюка. Українська 
громада численно прибула 
на концерт і дала йому мо-
ральну підтримку. Це впер-
ше українець диригував Си-
мфонічною оркестрою Дір-
борну. Щесюка зразу заан-
гажовано на численні май-
бутні виступи. Американсь-
кі музичні критики кілька-
кратио відмітили великий 
успіх цього концерту. 

Ярослав Дужий 

ДЩПІЮІШТРОВСЬКБ. 
— Прем'ер-міністср України 
Віталій Масол зустрівся тут з 
директорами металюргійннх 
підприємств Дніпропетров-
ської. Донецької, Луганської і 
Запорізької областей. Під час 
зустрічі обговорено питання 
щодо структурної перебудови 
галузі. Директори залропону-
вали зі складу Міністерства 
Промисловостн виділити мі-
ністерство металюргїї і роз-
містити його в Дніпропстров-
ському. В. Масол підтримав 
пропозицію, а після зустрічі 
ознайомився з будівництвом 
мосту через Дніпро та відві-
дав радгосп „Чумаки" 

ОШФЕРОГПЛЬ. —Тут 
на зборах представників ро-
бітничнх колективів Симфе-
рополя, організованих кому-
ністами, піддано різкій крити -
ці доповідь Президента Укра-
їни Леоніда Кучми у Верхов-
нш Раді України 11-го жовтня. 
Перший секретар Компартії 
Криму Леонід Грач закликав 
до консолідації' комуністів і 
профспілок і спільних дій 
проти курсу, який проводять 
Уряд, Верховна Рада та прези-
дснт Криму. 

ЗБОРИ 
ВІДДІЛІВ УНС 

П'ЯТНИЦЯ 
18-го листопада 1994 р. 

ПАССЕЙК, Н.Дж. Місячні 
збори 42-го Відділу Т-ва 
ім. Тараса Шевченка від-
будуться в УНДомі при 237 
Hope Аве. Є важн і справи, 
просимо членів взяти чи-
сельну участь. Присднуй-

нових членів до Україн-
ського Народного Союзу. 
— В. Марущак, рекр. свк-

Чи Ви знаєте, що УНСоюз 
уділяє своїм членам: 

. Перші ѓіпотечні позички (мортгеджі) 
на купно власного дому 

. На 1-3 родинні доми, де живе власник 

. По доступних відсотках 

Або, може Ви думаєте перефінансувати 
існуючу позичку. 

Щоб довідатись більше про ѓіпотечні позич-
ки просимо Вас телефонувати на число: 

(201) 451-2200 або 
1 (800) 253-9862 (поза Н. Дж. ) 

26 First Avenue 
New York, NY 10009 
Tel.: (212) 473-3660 

МАЄМО БАНДУРИ 
НА ПРОДАЖ 

# ПРАЦЯ'# 

ЖІНКА УКРАЇНКА 
шукає праці заопікується 
дітьми і старшими, і по-
магеггиме в домашній ро-
боті. 

Ф Тая.: (201) 3854233 

ПСШАУКУСМО 
Жінку українку до опіки 
над старшою жінкою. 
Ten.: зранку ($Ж) вв1-†І85 
вечором (516) 931-2451 

ПОШУКУЄМО Ж І Н К У 
До опіки над малою дити-
ною і до домашньої праці. 
Нічліг і харч включно. 

Ф(201) 

ПОШУКУЮ 
людей до праці в Н. Дж (огрі-
вання-охолодження, водопро-
відництво) необхідне право Ь-

ди. Тсл.: (908) Л82-62Я1 

В FUNERAL DIRECTORS W 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ІІ()ГІ'І ЬНИК 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN. 

NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
ЛЎІС МЛИ ГРО - директор 

Родина ДМИТРИЌ 

Peter Лагенпа 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y.10009 
(212) 674-2568 

LYTWYN 6 LYTWYN 
: UKRAINIAN, 

FtJNElUj. pmECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслгга ЩИРА І ЧЕСНА 
Our ш Anywhere In New Jeney. 

Також ийчасчося похорон.чи 
на цш-ггарі ш Ьааял Бруку І 

-ереяесеншіч Тлінних Останків 
і рііннх країн світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyve-a-t Avenue 
(corner Stanley Terr.) 

UNION. NJ. 07083 
(408)964-1222 
(201)375-5555 

СОЮЗІВКА 

SOYUZIVKA 
НЕМА TO ЯК НА СОЮЗІВЦІ - В 

ДЕНЬ ПОДЯКИ! 

РОДИННИЙ ДЕНЬ подяки НА СОЮЗІ ВЦІ 

в четвер, 24-го листопада 1994 року о ѓод. 1-ій по полудні 

ТРАДИЦІЙНИЙ ІНДИК на СВЯТКОВОМУ ОБІДІ 
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЦІЛИЙ ІНДИК ДЛЯ РОДИНИ. 

КРІМ того 
— широкий вибір салат 
— індик з гарніром 
— безплатна склянка вина 
— стіл з віденським солодким 
— кава І чай # 

ОБІДИ ТІЛЬКИ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАМОВЛЕННЯМ 

$14.50 на особу 
$ 7.50 на особу 
$85.00 на особу 
$32.50 на особу 

безплатно 

Лише святковий обід 
Лише святковий обід (діти віком до 12 років) 
Святковий обід з нічлігом 

діти 13—17 років 
діти у віці до 12 років 
(включно з вечерою) 

ПОДАТОК I ЧАЙОВІ НЕ ВКЛЮЧЕНО 
ПРОСИМО РОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ ЗАЗДАЛЕГІДЬ 

и к " г а і п і с я п J N j d t i o n t f l л Л ? с о с і ^ ю п t r c t - a t e 
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